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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL COM RESISTRO DE PREÇOS 

Nº 11 / 2021 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.: 31 / 2021 

MODALIDADE: Pregão 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para futuras contratações de serviços de 

recapagem de pneus para a manutenção dos veículos da frota da Prefeitura Municipal 

de Marliéria/MG. 

Aos 09/07/2021, às 08h30, reuniu-se o Pregoeiro Oficial Sr. JHONY SOUZA INACIO, 

deste Órgão e os membros da Equipe de Apoio, DILCEIA MARTINS DA SILVA LANA e 

LUCIA MARIA DA SILVA CASTRO designados pelo Prefeito Municipal, através da 

Portaria nº 00334 / 2021 para, em atendimento às disposições contidas na Lei 

10.520/2002, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 11 / 2021, 

Processo nº 31 / 2021. Objeto: Registro de Preços para futuras contratações de serviços 

de recapagem de pneus para a manutenção dos veículos da frota da Prefeitura 

Municipal de Marliéria/MG. Em conformidade com as disposições contidas no Edital, o 

Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento das interessadas, as 

empresas RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELLE-EPP, CNPJ: 18.210.168/0001-97, 

ALBATROZ PNEUS E SERVIÇOS EIRELE -ME, CNPJ: 25.450.715/0001-77, RENOVA 

TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA, CNPJ: 22.317.892/0001-91 e SOCIEDADE COELHO 

LTDA CNPJ: 20.621.728/0001-48. Procedeu-se a abertura dos envelopes de propostas 

e aos registros dos preços apresentados pelo(s) respectivo(s) licitante(s), durante a fase 

de  análise da proposta foi verificado que as empresas RECAPAGEM FELIPE FONTES 

EIRELLE-EPP, RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA e  SOCIEDADE COELHO 

LTDA apresentaram a garantia dos serviços prestados com prazo de 90 (noventa) dias, 

foi acordado entre todos os licitantes, Pregoeiro e equipe de apoio que a garantia dos 

serviços será de 6 (seis) meses, obedecendo ao item 11.5.3.1 do Edital. As proponentes 

foram classificadas e convocadas para apresentação de lances, de acordo com o 

disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. Após essa fase, foi iniciada a 

fase competitiva, sendo apresentados os lances registrados no histórico que, ao final da 

sessão, produziram os seguintes resultados conforme abaixo. Foi iniciada a verificação 

da regularidade das documentações das licitantes, durante essa fase percebeu-se que 
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a empresa SOCIEDADE COELHO LTDA não apresentou o Certificado junto ao 

INMETRO conforme item 11.5.3 do Edital, sendo desclassificada para os itens de 09 a 

19. Depois de verificada a regularidade da documentação da licitante melhor 

classificada, a mesma foi declarada vencedora dos respectivos itens abaixo, tendo sido, 

então, concedida a palavra ao(s) participante(s) do certame para manifestação da 

intenção de recurso, não havendo manifestação. Após foi divulgado o resultado da 

licitação conforme indicado no quadro abaixo. Nada mais havendo a declarar, foi 

encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Apoio e participante(s). 
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